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ANUNCI
Licitació contracte obres
ENTITAT ADJUDICADORA: AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
OBJECTE DEL CONTRACTE
Reforma de l´edifici de l´Escola Abadessa Emma per a resoldre patologies diverses,
substitució de les fusteries, creació d’espais diàfans i l’adaptació de les
instal·lacions elèctriques existents. Aquesta reforma permetrà el trasllat de l’actual
biblioteca, donant un ús públic a l’edifici i així evitar que es pugui deteriorar més aquest
important edifici si queda en desús.
Les obres que s´han de dur a terme es poden resumir en una rehabilitació de la coberta,
estintolaments estructurals per a la conversió de les aules en sales diàfanes, la
rehabilitació de les fusteries exteriors, així com a restauració del paviment del porxo
exterior.
Aquests obres permetran disposar d’un edifici públic que respondrà a les necessitats
funcionals requerides per una biblioteca municipal per Sant Joan de les Abadesses, així
doncs, es disposarà de diverses zones de lectura en espais diàfans que afavoreixen
l’entrada de llum natural des de les obertures existents, i al centre d’aquests espais, una
sala de recepció que actuarà com a nexe d’unió i punt central de la biblioteca. Disposar
d’un espai diàfan i totalment comunicat permetrà el control de tots els espais des de la
recepció per tal de disposar del mínim personal de l’equipament possible, adequat pel
municipi.
A més, les obres permetran millorar notablement l’eficiència energètica, tant de l’edifici
principal on se situarà la biblioteca com de la sala polivalent.
Les obres a executar són les compreses en el projecte titulat “Rehabilitaciò i adequació
de l´escola Abadessa Emma en biblioteca”, redactat per l´arquitecte, Sr. Marc Grifell i
Vera, aprovat mitjançant Decret d´Alcaldia número 1.006, de data 21 de desembre de
2021.
LLOC D´EXECUCIÓ:
Antiga escola Abadessa Emma ubicat a l´edifici Duran i Reynals de Sant Joan de les
Abadesses.
TERMINI D´EXECUCIÓ:
El termini d´execució de les obres és de 4 mesos.
TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D´ADJUDICACIÓ
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat
Tramitació electrònica: Sí
Inscripció al RELI/ROLECE: Obligatòria per a participar en aquesta licitació
PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ
Pressupost base de licitació:
IVA:
Total:

165.806,52 euros
34.625,89 euros (21%)
200.625,89 euros
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El pressupost base de licitació es desglossa en:
Pressupost d’execució material:
Despeses generals 13%:
Benefici industrial 6%:
Pressupost base de la licitació:
IVA:
Import total:

139.333,21 €
18.113,32 €
8.359,99 €
165.806,52 €
34.819,37 €
200.625,89 €

GARANTIA
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.
OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
A l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a la Plaça Major, número 3, en horari
d´oficines de dilluns a divendres. Telèfon: 972720100.
També es pot obtenir tota la informació a la web municipal (Perfil de contractant):
www.santjoandelesabadesses.cat
PRESENTACIÓ D´OFERTES
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Data límit de presentació: 20 dies hàbils a comptar des de l´endemà de la publicació
d´aquest anunci al Perfil del contractant de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
((https://www.santjoandelesabadesses.cat/indez.php/perfil-del-contractant), mitjançant
l´eina de Sobre Digital.
La presentació de la documentació s´ha d´efectuar de conformitat amb el que estableix
la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest
contracte.
CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L´ADJUDICACIÓ:
Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre únic): Màxim 100 punts
a) Oferta econòmica: màxim 70 punts
S’escull la fórmula bilineal qualitativa per atribuir les puntuacions i és la següent:
| O - Om |
P = Pmax x (1- ------------ )
2 x Om
Essent:
P=
puntuació de l´oferta econòmica
Pmax = puntuació màxima de l'oferta econòmica de baixa (70)
O = import de l'oferta presentada
Om = import de la mitja aritmètica de les ofertes
b) Millores: màxim 30 punts.
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b1)
2 punts per cada any d’increment de garantia d’obra, amb un
màxim de 10 punts.
b2)
1 punt per cada 100.000€ d’increment en la pòlissa RC, respecte
l’import del contracte, amb un màxim de 5 punts.
b3)
10 punts per la presentació d’ un informe de restauración dels
estucats de les façanes de l´edifici i un Compromís de presentación d´un
projecte de restauración d´aquests estucats.
b4)
5 punts pel subministrament de 20 m2 de cairons manuals de
15x15 de conformitat amb el que s´indica a l´informe inclòs al projecte de
la restauradora per a la intervenció d´adeqüació de l´eescola per a
reparacions futures del paviment del porxo exterior.
FOTO PCAP
CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
I TÈCNIC O PROFESSIONAL:
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima de
l’empresari per poder executar el contracte es determina a través del mitjà següent:
- Justificant de l´existència d´una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professional per un import igual o superior al pressupost base de licitació del contracte.
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De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de
l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:

1) Relació de les obres executades en el curs dels cins últims anys. El requisit mínim
de solvència serà que l’import del millor any d’execució ha de ser superior al del
contracte, amb un mínim del 10% del contracte, en cada grup.
Les empreses de nova creació de menys de 5 anys d’antiguitat no hauran de
complir aquest mitjà de solvència tècnica.
2) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable de les obres així com dels tècnics encarregats
directament de les mateixes, i en concret:
-

El cap d’obra ha d’estar en possessió del títol d’arquitecte, arquitecte tècnic.

Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per
participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la
informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.
CONDICIONS ESPECIALS D´EXECUCIÓ:
El contractista que tingui les condicions que estableix la Llei 1/2013, empreses de 50 o
mes treballadors/es, ha d’acreditar el compliment de l’obligació legal de reserva de
treballadors amb discapacitat. En el termini de 10 dies a comptar des de la formalització
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del contracte s’exigirà la presentació, d´un certificat d’empresa, on consti el numero
global de treballadors/es en plantilla i el número particular de treballadors/es amb
discapacitat en la mateixa o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures
alternatives legalment previstes, una copia de la declaració d’excepcionalitat i una
declaració del licitador amb les mesures concretes aplicades.
Per altra banda, l´empresa contractista no pot aplicar un conveni inadequat a l’activitat
o activitats desenvolupades del personal ocupat en el contracte, de forma que en tot cas
s’apliqui el conveni o convenis sectorial més adequat a l’activitat. A tal efecte, abans de
l’adjudicació es presentarà una declaració responsable indicant el conveni o convenis
sectorials aplicables al personal que executarà el contracte
OBERTURA DE LES OFERTES
El 30 de novembre de 2021 tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per
les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació.
La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en els sobres i
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas,
les causes d’exclusió. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades,
es faran públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Posteriorment la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les
empreses admeses i, tot seguit, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella
empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà a l’òrgan de
contractació.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.
L´alcalde

Ramon Roqué i Riu
Sant Joan de les Abadesses, a la data de la signatura electrònica.

